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1. Kunnen de doorlopende teksten van het concept gewijzigde evenementenbeleid en 
ontwerpbestemmingsplan worden toegezonden? 
 

2. Ronde Hoep en Waver: “Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 3 dagen. De 
eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdagen zaterdag 1:30 
uur (daaropvolgende dag). Voor het Waverfeest geldt, in aanvulling op bovenstaande punt, 
een eindtijd op donderdag van 1:30 uur. De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A).” 
Graag toelichting op de onderstreping. Is de eindtijd dus van zondag tot en met woensdag 
uiterlijk 23.00 uur en donderdag tot en met zaterdag 01.30 de daarop volgende dag? Of mag 
het feest op woensdag duren tot 01.30 (donderdag dus)? 
 

3. Bij de Ouderkerkerplas wordt bepaald of het bezoekersaantal voor het grootschalige 
jaarlijkse evenement omhoog kan van 15.000 naar 20.000. Welke randvoorwaarden worden 
daarvoor gehanteerd behalve de geluidseisen? Wat is de reden om het aantal bezoekers 
eventueel te verhogen? Ditzelfde geldt voor het weekend met twee evenementen waarbij 
ook de mogelijkheid wordt geboden om het bezoekersaantal van 10.000 bezoekers naar 
15.000 omhoog te schroeven.  
 

4. De meeste evenementen zullen plaatsvinden in de maanden april-oktober, dat zijn 27 
weken. Opgeteld komt het mogelijke aantal evenementen volgens het evenementenbeleid 
op:   

 1 groot evenement 

 1 weekend 

 12 dagen voor evenementen met beperkte impact waarbij muziek ondergeschikt is 

 12 dagen voor evenementen met beperkte geluidsoverlast 

 Evenementen van scholen en non-profit instellingen mogen ook in de weekenden.  
Komt deze optelling neer op minimaal 26 weekenden dat er activiteiten aan de 
Ouderkerkerplas kunnen worden georganiseerd? 

 
5. Het Kampje: Het document “wijzigingen beleidskader” spreekt van 8 toegestane 

evenementen voor de duur van maximaal drie dagen. Bij de beantwoording op zienswijze 7.2 
wordt gesproken van maximaal 3 toegestane evenementen. De beantwoording van 
zienswijze 7.3 zegt weer dat het aantal teruggebracht wordt naar 8. Vervolgens noemt de 
beantwoording op zienswijze 10.3 weer maximaal 3 evenementen in het centrum van 
Ouderkerk inclusief het haventje. Deze antwoorden lijken elkaar tegen te spreken. Kunt u dit 
verduidelijken? 
 

6. Het aantal evenementen op het Kampje wordt teruggebracht ten opzichte van het 
oorspronkelijke voorstel: 8 (of 3?) ipv 12. Telt de kermisweek daarin mee als 1 evenement? 

  
7. Er is sprake van een vrees voor overlast vanwege toename van evenementen op het Kampje.  

Wat is de reden van de toename van het aantal toegestane evenementen? Hoe zijn hier de 
inwoners bij betrokken? Waarom is het aantal kleine evenementen niet gemaximeerd?  

 
8. Proeflokaal van KEK: waarom ligt er op het gebied van de ijsbaan niet een sportbestemming? 

Is het mogelijk om die bestemming te wijzigen? 
 



 
Ouder-Amstel Anders mbt agendapunt 6a; 
 
Er zijn echter een aantal redenen om nu nog geen beheers verordening op te stellen. De 
onderhandelingen met de verschillende belanghebbende partijen zijn immers nog in volle gang staat 
er in het stuk. 
 
Vragen ; 
 
- In hoeverre is er duidelijkheid over verplaatsing van bouwdelen (t.b.v. Groen houden van 
Volkstuinen) wat Amsterdam GL heeft voorgesteld. 
 
- In hoeverre schaadt dit de bekend zijnde intentie overeenkomst ? 
 
- In de laatste gehouden informatie bijeenkomst zijn diverse vragen gesteld, wanneer kunnen wij de 
beantwoording verwachten ? 
 
 
2B 
- in het stuk ‘wijzigingen beleidskader’ worden de voorgenomen wijzigingen besproken.  
-Vindt er een wijziging plaats in de op- en afbouwdagen of blijven deze ongewijzigd? 
-Op welke wijze borgt de gemeente de schade die ontstaat aan de wegen door de evenemente? 
 


